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LFA a Natura 2000 

1 Podmínky plateb LFA a Natura 2000 
 

Žadatelem je fyzická nebo právnická osoba obhospodařující zem. půdu s kulturou travní 
porost v oblastech LFA či Natura 2000 na minimální výměře 1 ha, která je na ni vedena v LPIS 

od data doručení žádosti Fondu do 30. září 2011.  
Tato zem. půda musí být po celý kalendářní rok udržována v souladu s podmínkami Cross 
Compliance. 

 

 

Platba LFA se poskytuje pouze na travní porosty obhospodařované v těchto oblastech: 
 

 horské oblasti (oblast typu HA a HB), 

 ostatní méně příznivé oblasti (oblast typu OA a OB), 

 oblasti se specifickým omezením (oblast typu S). 

 

S účinností od 1. 1. 2011 byly zrušeny specifické oblasti typu SX, tj. na tyto oblasti již nelze 
žádat o podporu. 
 

U žadatele hospodařícího ve specifických oblastech typu SX, který k 31. 12. 2010 dosud neměl 
splněný 5letý závazek, nebude uplatněno snížení za porušení tohoto závazku v případě, že 
dotčený zemědělský subjekt bude po celý kalendářní rok 2011 obhospodařovat půdní bloky 
s kulturou travní porost o minimální výměře alespoň 1 ha, které byly před 1. 1. 2011 zařazeny 
v oblastech typu SX. 

 

 

Platba Natura 2000 se poskytuje pouze na travní porosty, které se nacházejí na území: 
 

 ptačích oblastí (dle § 45e odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody, ve 

znění pozdějších předpisů) a zároveň na území 1. zóny národních parků nebo 1. zóny 
chráněných krajinných oblastí, nebo 

 evropsky významných lokalit zařazených do národního seznamu (dle § 45a odst. 2 
zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a zároveň na území 1. zóny 
národních parků nebo 1. zóny chráněných krajinných oblastí. 
 

1.1 Závazek pětiletého hospodaření 
 

Žadatel musí hospodařit v oblastech LFA a v oblastech Natura 2000 na minimální výměře 

nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, za který mu byla poprvé 
poskytnuta platba podle NV č. 75/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo následujících 
po roce, za který mu byl poprvé poskytnut vyrovnávací příspěvek podle NV č. 241/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. 
 

V případě nedodržení této podmínky, nebude žadateli v tomto roce poskytnuta platba a již 
vyplacené platby v rámci tohoto závazku musí být žadatelem vráceny. 
 

Jestliže dojde k nesplnění této podmínky v důsledku ukončení zemědělské činnosti fyzické 
osoby nebo zániku právnické osoby bez likvidace anebo v důsledku převodu, nájmu nebo 
prodeje části nebo celého podniku, platba nemusí být vrácena, pokud se právní nástupce 
zaniklé osoby nebo nabyvatel podniku zaváže pokračovat v plnění podmínek na dotčených 
pozemcích. 
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Jestliže došlo k porušení závazku, nelze tento závazek dokončit. Tj. jestliže v roce 

následujícím po roce, kdy došlo k porušení závazku, podá žadatel žádost a následně také 
obdrží platbu, uzavírá žadatel závazek nový. 

Žadateli, který již pětiletý závazek obhospodařování minimální výměry splnil, nový závazek 
nevzniká. Povinnost plnění tohoto závazku vzniká pouze jednou a po jeho splnění se již 
žadatel k dalšímu závazku nezavazuje. Splněný závazek nelze převést na nabyvatele v rámci 
převodu závazku LFA.  

 

 

Minimální výměrou pro LFA se rozumí: 
 

Ø výměra definovaná dle § 10 písm. a) NV č. 241/2004 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, tj.: 

 5 ha zemědělské půdy, nebo 

 2 ha zemědělské půdy, jde-li o hospodaření na území národních parků nebo 
chráněných krajinných oblastí, nebo 

 1 ha zemědělské půdy, jde-li o hospodaření v režimu ekologického zemědělství. 

 

Ø výměra definovaná dle § 6 odst. 1 písm. a) NV č. 75/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, tj.: 

 1 ha travního porostu. 
 

 

Minimální výměrou pro Naturu 2000 se rozumí: 
 

Ø výměra definovaná dle § 6 odst. 1 písm. a) NV č. 75/2007 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, tj. 1 ha travního porostu. 

 

 

Příklady pětiletého závazku: 

 

V rámci pětiletého závazku obhospodařování minimální výměry může dojít k těmto 
následujícím třem variantám: 
 

 

Žadatel podal žádost pouze podle NV 241/2004 Sb., podle NV č. 75/2007 Sb., již 
nežádal. 

Pokud žadatel poprvé požádal o platbu v rámci LFA podle NV č. 241/2004 Sb., a tuto platbu 
obdržel, pak je povinen dodržovat minimální výměru uvedenou v bodu 1 alespoň 5 let po roce, 
za který mu byla platba poskytnuta.  

Příklad: 

Pokud žadatel podal žádost poprvé např. 1. května 2006, za rok 2006 mu bylo vydáno 
rozhodnutí o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku, následující rok (konkrétně od 1. ledna 
2007) je prvním rokem pětiletého závazku. Posledním rokem závazku je tedy rok 2011 
(konkrétně 31. prosinec 2011). Pro dokončení závazku není nutné každoročně podávat žádost, 
je však nutné, aby měl žadatel na sebe evidováno 5 ha zemědělské půdy v LPIS (popř. 2 nebo 
1 ha) do 31. prosince 2011. 
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Žadatel poprvé požádal o platbu LFA podle NV č. 75/2007 Sb., tj. v roce 2007, 2008, 
2009, 2010 nebo 2011. 

Pokud žadatel poprvé požádal o platbu v rámci LFA podle NV č. 75/2007 Sb., a tuto platbu 
obdržel, je povinen dodržovat minimální výměru uvedenou v bodu 2 (1 ha travního porostu), 
alespoň 5 let po roce, za který mu byla platba poprvé poskytnuta. 

Příklad: 

Pokud žadatel podal žádost poprvé např. 15. května 2007 a za rok 2007 mu byla poskytnuta 
platba, následující rok (konkrétně od 1. ledna 2008) je prvním rokem pětiletého závazku. 
Posledním rokem závazku je tedy rok 2012 (konkrétně 31. prosinec 2012). Pro dokončení 
závazku není nutné každoročně podávat žádost, je však nutné, aby měl žadatel na sebe 
evidován alespoň 1 ha travního porostu v LPIS. 

 

 

Žadatel podal žádost podle NV 241/2004 Sb. a později podal žádost o platbu v rámci 
LFA podle NV č. 75/2007 Sb. 

Pokud žadatel poprvé požádal o platbu v rámci LFA podle NV č. 241/2004 Sb. a v roce 2007 
pak o platbu podle NV č. 75/2007 Sb., nezavazuje se k novému obhospodařování po dobu 
dalších 5 let, za který mu byla platba podle NV č. 75/2007 Sb., poskytnuta, ale pokračuje mu 
původní závazek s tím rozdílem, že ode dne podání žádosti na LFA podle NV č. 75/2007 Sb. je 
povinen dodržovat minimální výměru 1 ha travního porostu. 

Příklad: 

Pokud žadatel podal žádost poprvé např. 1. května 2006, za rok 2006 mu bylo vydáno 
rozhodnutí o poskytnutí vyrovnávacího příspěvku, je následující rok (konkrétně od 1. ledna 
2007) prvním rokem pětiletého závazku. Posledním rokem závazku je tedy rok 2011 

(konkrétně 31. prosinec 2011). Pokud žadatel následně podal žádost o poskytnutí platby v 
roce 2007, např. 15. května 2007, stále platí, že posledním rokem závazku je rok 2011 
(konkrétně 31. prosinec 2011). Od 1. ledna 2007 do 14. května 2007 včetně mu bude 

kontrolována minimální výměra 5 ha zemědělské půdy (popř. 2 nebo 1 ha) v LFA, od 15. 
května 2007 do 31. prosince 2011 pak minimální výměra 1 ha travního porostu v LFA. Stejně 
jako v předchozích případech není nutné, aby žadatel každoročně podával žádost o platbu v 

LFA, je však nutné aby od 1. ledna 2007 do 14. května 2007 včetně měl na sebe evidováno 5 
ha zemědělské půdy (popř. 2 nebo 1 ha) v LFA v LPIS, od 15. května 2007 do 31. prosince 
2011 pak 1 ha travního porostu LFA evidovaného v LPIS. 

 

1.2 Další podmínky pro platby LFA a Natura 2000 

 

Žadatel musí zajistit, aby byly travní porosty alespoň 1x ročně spaseny nebo alespoň  
2x ročně posečeny a to v termínech do 31. července a do 31. října, pokud ovšem žadatel 
současně na dané ploše neuplatňuje některé z agroenvironmentálních opatření, kde jsou 
stanoveny jiné termíny sečí.  
 

Odložení nebo vynechání jedné ze sečí v termínech je možné pouze s písemným souhlasným 
vyjádřením příslušného orgánu ochrany přírody. Písemné vyjádření příslušného orgánu 
ochrany přírody doručí žadatel Fondu nejpozději v den, kdy měla být podmínka splněna. 
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1.3 Specifické podmínky pro LFA 

 

Povinnost dodržovat intenzitu chovu hospodářských zvířat. 
 

Ø Žadatel musí dodržovat intenzitu chovu skotu, ovcí, koz a koní k datu 31. července 
2011 ve výši: 

 minimálně 0,2 VDJ na 1 ha travního porostu vedeného v Evidenci, 

 maximálně 1,5 VDJ na 1 ha zemědělské půdy vedené v Evidenci. 

 

Ø Do výpočtu minimální úrovně intenzity chovu hospodářských zvířat (0,2 VDJ/ha t. p.) 

se nezahrnují plochy (travní porosty!) užívané žadatelem v ochranných pásmech 
vodních zdrojů povrchových nebo podzemních vod 1. stupně. Výměru travního porostu 
užívanou v 1. ochranném pásmu vodního zdroje (OPVZ) žadatel doloží potvrzením 
příslušného vodoprávního úřadu. Nezapočítání výměry travních porostů v OPVZ se bere 

v úvahu pouze při výpočtu minimální intenzity. 
 

Ø Chová-li žadatel koně k 31. 7. 2011, je povinen předat Fondu (na příslušnou AZV) do 
15. září 2011 kopii stájového registru společně s vyplněným formulářem vydaným SZIF 
(Deklarace chovu koní), v němž uvede počet chovaných koní, přepočtený na VDJ. 

 

Ø Jedná se o jednorázovou intenzitu, která se počítá ke dni 31. července 2011. Přepočet 
na VDJ je uveden v tabulce níže. Berani a kozli se do počtu VDJ započítávají. 

 

Přepočet jednotlivých kategorií hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky pro rok 2011: 
 

Druh a kategorie hospodářských zvířat Koeficient přepočtu na VDJ 

skot ve věku nad 24 měsíců 1,0 

skot ve věku nad 6 měsíců do 24 měsíců 0,6 

skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců 0,2 

ovce ve věku nad 12 měsíců 0,15 

kozy ve věku nad 12 měsíců 0,15 

koně ve věku nad 6 měsíců 1,0 

koně ve věku do 6 měsíců 0,4 

 

1.4 Specifické podmínky pro oblasti Natura 2000 

 

Maximální povolené množství dusíku  
 

Ø Žadatel musí zajistit, aby množství dusíku dodaného pastvou nebo pobytem 
hospodářských zvířat nepřesáhlo v průměru 30 kg dusíku na 1 ha pasených ploch 
(množství dodaného dusíku se vypočte dle vyhlášky č. 274/1998 Sb., o skladování a 
způsobu používání hnojiv). 

 

Ø V případě pastvy hospodářských zvířat je žadatel povinen předložit v průběhu FKNM 
(viz dále) evidenci hnojení za uplynulý kalendářní rok vedenou dle vyhlášky  
č. 274/1998 Sb. 

 

Ø Pro účely správného vedení evidence hnojení byly vydány metodické sešity „Evidence 

hnojení“ (část A obsahuje tabulky pro vedení evidence, část B, tzv. pomocný sešit, 
obsahuje návody, vzory, tabulky, přehledy atd.), které jsou k dispozici na AZV, 
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krajských informačních střediscích a také na stránkách Ministerstva zemědělství ČR 
(www.eagri.cz). Evidenci hnojení je možné vést i přes Portál farmáře MZe (eAGRI). 

 

Ø Pokud žadatel překročí stanovený limit přívodu dusíku nebo nepředloží evidenci hnojení 
kontrole na místě, vrátí platbu v rámci Natura 2000 poskytnutou za rok, ke kterému se 
nedodržení uvedené podmínky vztahuje. 

 

 

2 Podání žádosti  
 

Žádost o platbu LFA a Natura 2000 (jako součást Jednotné žádosti) je nutné podat do 15. 
května. Vzhledem k tomu, že v roce 2011 vychází datum 15. května na neděli, je v letošním 
roce posledním řádným termínem pro podání Jednotné žádosti 16. květen 2011. V případě 
zaslání poštou je za datum podání považováno datum doručení na příslušné pracoviště AZV. 
 

Formulář JŽ včetně odpovídajících deklarací je možné podat na příslušnou AZV několika 
způsoby. Žádost lze podat osobně, dále pak poštou nebo elektronickou cestou. V rámci 
elektronického podání pak lze využít datovou schránku, Portál farmáře SZIF nebo 

elektronickou podatelnu Fondu (více viz kapitola „Podání Jednotné žádosti“). 
 

 

3 Platba – výpočet a možné sankce 

3.1 Výpočet platby 
 

Výše platby  

= sazba na 1 ha travních porostů (v EUR) x zjištěná plocha travních porostů (v ha). 
 

 

Platba v méně příznivé oblasti činí: 

 

 v oblasti typu HA 157 EUR na 1 ha travních porostů, tj. 3 938,82 Kč/ha, 

 v oblasti typu HB 134 EUR na 1 ha travních porostů, tj. 3 361,79 Kč/ha, 

 v oblasti typu OA 117 EUR na 1 ha travních porostů, tj. 2 935,30 Kč/ha, 

 v oblasti typu OB 94 EUR na 1 ha travních porostů, tj. 2 358,27 Kč/ha, 

 v oblasti typu S 114 EUR na 1 ha travních porostů, tj. 2 860,03 Kč/ha. 

 

 

Platba v oblasti Natura 2000 je stanovena ve výši 112 EUR na 1 ha travních porostů, tj.  
2 809,86 Kč/ha. 

 

Dotace se poskytuje v Kč podle směnného kurzu uveřejněného v prvním Úředním věstníku 
Evropské unie vydaném v kalendářním roce, za který se dotace poskytuje. Pro rok 2011 je 

platný směnný kurz 25,088 Kč/EUR. 
 

Nachází-li se půdní blok na území více typů oblastí LFA, poskytne se na každou část půdního 
bloku příslušná sazba. Obdobně, nachází-li se půdní blok/díl jen z části v LFA a zčásti mimo 
LFA, platba se poskytne pouze na tu část půdního bloku, která se nachází v LFA. 

 

Nachází-li se půdní blok na území ptačí oblasti i evropsky významné lokality, platba se nesčítá 
a je udělena v rámci oblasti Natura 2000 jen jednou. 
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Nachází-li se půdní blok/díl jen zčásti v oblasti Natura 2000 a zčásti mimo oblast Natura 2000, 
platba se poskytne pouze na tu část půdního bloku, která se nachází v oblasti Natura 2000. 

 

V případě, že se půdní blok/díl bude nacházet v některé LFA oblasti a zároveň v oblasti Natura 

2000, poskytne se na půdní blok/díl platba jak za méně příznivou oblast, tak za oblast Natura 
2000. 

 

3.2 Snížení nebo zamítnutí platby 

 

Jestliže budou v rámci procesu administrace zjištěny chyby nebo nedostatky, bude žadateli 
vyměřena sankce lišící se dle druhu a závažnosti pochybení. 
 

1) Půdní bloky s kulturou travní porost (na které je podána žádost o poskytnutí platby) musí 
mít žadatel evidovány v LPIS minimálně od dne podání žádosti do 30. září daného 
kalendářního roku a současně musí tyto PB zemědělsky obhospodařovat. V případě 
nesplnění těchto podmínek vzniká rozdíl mezi celkovou deklarovanou plochou a 

plochou zjištěnou, od kterého je odvozena výše sankce (rozdíl se počítá zvlášť pro 
jednotlivé oblasti LFA a oblasti Natura 2000): 

a) rozdíl do 3 % (včetně) zjištěné výměry oblasti LFA nebo do 2 ha (včetně) = 
poskytnutí platby na skutečnou (zjištěnou) výměru, 

b) rozdíl od 3 % zjištěné výměry oblasti LFA nebo od 2 ha do 20 % (včetně) zjištěné 
výměry oblasti LFA = snížení platby o dvojnásobek zjištěného rozdílu, 

c) rozdíl větší než 20 % zjištěné výměry oblasti LFA = zamítnutí platby v oblasti LFA, 

d) rozdíl větší než 50 % zjištěné výměry oblasti LFA = zamítnutí platby v oblasti LFA a 

stržení částky ve výši zjištěného rozdílu z jakékoliv jiné platby, na kterou bude mít 
žadatel nárok. Tuto částku lze vymáhat v průběhu třech kalendářních let 
následujících po roce zjištění, 

e) úmyslný rozdíl větší než 0,5 % zjištěné plochy nebo větší než 1 ha = zamítnutí 
platby, 

f) úmyslný rozdíl větší než 20 % = zamítnutí platby v oblasti LFA a stržení částky ve 
výši zjištěného rozdílu z jakékoliv jiné platby, na kterou bude mít žadatel nárok. 
Tuto částku lze vymáhat v průběhu tří kalendářních let následujících po roce 
zjištění. 

 

2) Sankce za nedodržení intenzity chovu hospodářských zvířat ke dni 31. 7. 2011. 
V rámci výpočtu intenzity chovu zvířat se sledují dvě hodnoty intenzity, a to minimální 
hodnota intenzity chovu a maximální hodnota intenzity chovu. 

 

Při stanovení minimální hodnoty intenzity chovu se pro výpočet použije počet ha travních 
porostů (nikoliv všech PB) vedených v evidenci. Intenzita se pak vypočte jako podíl VDJ 
a travních porostů. 

 

Minimální hodnota intenzity činí 0,2 VDJ/ha travních porostů. Pokud bude intenzita 

v intervalu od 0,16 do 0,19 VDJ/ha t. p., bude u žadatele uplatněna 10% sankce 

z dotace. V případě, že výše intenzity bude činit 0,15 VDJ/ha t. p. a méně, bude 

žádost zamítnuta. 
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Při stanovení maximální hodnoty intenzity chovu se pro výpočet použije počet ha všech PB 
(nikoliv jen PB s kulturou T) vedených v  LPIS. Intenzita se pak vypočte jako podíl VDJ a 
výměry zemědělské půdy obhospodařované žadatelem.  
 

 

 

Maximální hodnota intenzity činí 1,5 VDJ/ha zemědělské půdy. Pokud bude intenzita 

v intervalu od 1,51 do 1,80 VDJ/ha z. p., bude uplatněna 10% sankce z dotace. 

V případě, že výše intenzity bude činit 1,81 VDJ/ha z. p. a více, žádost bude 
zamítnuta. 

 

 

3) Sankce za neprovedení první a druhé seče. V kalendářním roce, za který má být 
žadateli poskytnuta platba, je nutné zajistit, aby půdní bloky s kulturou travní porost byly 
nejméně jednou ročně spaseny nebo nejméně dvakrát ročně posečeny. První seč 
musí být provedena do 31. července a druhá seč do 31. října.  
 

V případě nedodržení termínu seče v rozsahu od 3 % (včetně) do 25 % (včetně) 
celkové výměry obhospodařovaných travních porostů je platba snížena o 10 %. V 

případě nedodržení termínu seče v rozsahu větším než 25 % celkové výměry 
obhospodařovaných travních porostů je platba zamítnuta. 

 

4) Sankce za pozdní podání žádosti. V případě pozdního podání, tj. po řádném termínu  
16. 5. 2011, bude žadateli udělena sankce ve výši 1 % z dotace za každý pracovní 
den prodlení. Přesáhne-li prodlení 25 kalendářních dnů (tj. žádost bude podána po  
10. 6. 2011), žádost bude zamítnuta. 

 

5) Sankce za nedeklarování veškeré zemědělské půdy. Bude-li rozdíl mezi výměrou 
skutečně obhospodařovanou žadatelem (zjištěnou dle LPIS nebo FKNM) a výměrou 
uvedenou (deklarovanou) na Jednotné žádosti větší než 3 % deklarované plochy, bude 
platba v méně příznivé oblasti nebo platba v oblasti Natura 2000 zkrácena o 1 až 3 %. 

 

6) Dodržování podmínek podmíněnosti, které je vyžadováno na všech půdních blocích po 
celý kalendářní rok (bez ohledu na to, zda na něj žadatel požaduje dotace či nikoliv), a 

sankce za jejich porušení viz následující kapitola.  
 

7) Pětiletý závazek hospodaření. Pokud žadatel poruší podmínku pětiletého hospodaření, 
nebude žadateli v tomto roce poskytnuta platba a již vyplacené platby v rámci tohoto 
závazku musí být žadatelem vráceny. 

 

3.3 Podmíněnost plateb (Cross Compliance) 

 

Systém snížení dotací za porušení v rámci Cross Compliance: 
 

1) Poruší-li žadatel na půdě, kterou užívá, neúmyslně některou z podmínek podmíněnosti, 
tzn. podmínek dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC – viz Příloha č. 
1) a povinných požadavků na hospodaření (SMR – viz Příloha č. 2), bude mu udělena 
sankce až do výše 5 % z celkové platby v závislosti na míře porušení. Sankce bude 
udělena bez ohledu na to, zda na daný půdní blok popřípadě díl půdního bloku žádá o 
poskytnutí platby či nikoliv. 

 

2) Poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti opakovaně, bude mu udělena 
sankce až do výše 15 % z celkové platby v závislosti na míře porušení. 
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LFA a Natura 2000 

 Při dosažení hranice 15 % zašle SZIF žadateli zprávu, že každé další opakované porušení 
bude hodnoceno jako úmysl! 

 

3) Poruší-li žadatel některou z podmínek podmíněnosti úmyslně, bude mu udělena sankce 
v závislosti na míře porušení od 15 % do 100 % z celkové výše plateb.  
 

4) Pokud se jedná o opakované úmyslné porušení, nebo porušení mimořádného rozsahu, 
závažnosti či trvalého charakteru je zemědělec navíc vyloučen z dotyčného režimu platby 
v následujícím roce. 

 

Více podrobností obsahuje příručka „Průvodce o kontrolách podmíněnosti“, kterou vydává 
Ministerstvo zemědělství. Příručka je rovněž dostupná v elektronické podobě na internetových 
stránkách MZe, kde je rovněž k dispozici „kalkulátor snížení CC“.  
 

3.4 Vydání rozhodnutí 
 

Po provedení všech povinných kontrol vydá příslušný RO SZIF rozhodnutí, které bude zasláno 

žadateli.  
 

Proti rozhodnutí je možné podat odvolání k Ministerstvu zemědělství a to prostřednictvím 
regionálního odboru Fondu, který příslušné rozhodnutí vydal. Harmonogram vydávání 
rozhodnutí u jednotlivých opatření bude zveřejněn v průběhu srpna 2011 na www.szif.cz. 

 


